Dieren en versieren van herfstbladeren
Van herfstbladeren kan je verschillende dieren maken. Vlinders, fabeldieren, vissen, niets is te gek.
Laat je fantasie maar gaan. Maak je liever monsters? Ook geen probleem. Op bladeren kan je
eenvoudig tekenen of schilderen. Heb je een hele serie gemaakt? Hang ze met b.v. kleine wasknijpers
aan een touwtje en je hebt een gave slinger.
Opplakken om zo je eigen kunstwerk te maken kan natuurlijk ook.

Wat heb je nodig voor de vlinders:

- Bladeren van de Ginkho Biloba (dat is de Japanse notenboom. Deze boom vind je in parken en
tuinen. De boom groeit niet in de natuur)
- Schaar of mesje
- stiften, verf, kralen (om extra te versieren, maar hoeft niet)

Werkwijze vlinders:

De Ginkho Biloba wordt ook wel eendenpootboom genoemd,
als je de bladeren bekijkt snap je wel waarom. De bladeren
vallen geel op de grond en je kan ze meteen gebruiken.
Als de bladeren té droog zijn, leg je ze een uurtje in water. Dep
ze droog en je kan aan de slag.

Leg de bovenkant van het blad naar boven en vouw het blad
dubbel zoals op de foto. Maak een scherpe vouw.

Leg een knoop in de steel, zo dicht mogelijk tegen het blad
aan.

Duw voorzichtig de knoop wat strakker zodat de knoop
‘ronder’ wordt en meer op de kop van een vlinder lijkt.

Met een schaar of mesje deel je de steel, vanaf de knoop,
door de midden. Je hebt nu 2 voelsprieten. Vind je de
sprieten te lang? Knip ze dan iets korter.

De basis van de vlinder is nu klaar �
Je kan de vlinder verder versieren zoals je zelf wilt. Lukt het
niet om een knoop te leggen voor de kop van de vlinder?
Niets aan de hand. Schuif dan een kraal over de sprieten en
je hebt een leuke vlinderkop.
Met verf of stiften kan je de vlinders
kleur geven!

Wat heb je nodig voor (fabel)dieren en versieren van herfstbladeren:

- Lekker veel gedroogde bladeren
- schaar en lijm
- verf of stiften (met acryl stiften kan je goed en makkelijk op droge bladeren tekenen)
- gekleurd papier (als je jouw dieren op wilt plakken)
- perforator om figuurtjes mee te maken (hoeft niet)
- oogjes (hoeft niet, kan ook met verf of stift)

Werkwijze (fabel)dieren en versieren:

Leg bladeren los tussen kranten of tijdschriften, leg er
gewicht op en laat ze een paar dagen drogen.
Gebruik grote en kleine bladeren van verschillende bomen en
verschillende kleuren. Dan heb je straks lekker veel keus om
de dieren te maken.
Zijn je bladeren droog? Dan kan je meteen aan de slag….

Leg bladeren voor je neer en laat je fantasie gaan. Zie je al een monster verschijnen? Met ogen, oren
en verf of stiften tover je de bladeren om tot (fantasie)dieren.

Ben je meer van het versieren? Dan heb je aan bladeren en stiften/verf genoeg. Maak mooie
patronen op de bladeren of kleur ze helemaal in. Alles kan.
Hang de versierde bladeren met kleine wasknijpers of paperclips aan een touwtje en je hebt je eigen
slinger gemaakt �.

